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Zapraszamy na szkolenie techniczne z zakresu PROJEKTOWANIA INSTALACJI WODY
LODOWEJ, które odbędzie się 25 października 2018 r. w Wieliczce, przy ul. Grottgera 58, w
godz. od 10-00 do 15-00 Szkolenie przeznaczone jest dla asystentów projektantów, zastępców
kierowników budowy oraz osób przygotowujących się do egzaminów na uprawnienia
budowlane w branży sanitarnej.

  

      

  

  

  

Jest to pierwsze szkolenie z cyklu szkoleń technicznych i warsztatów pt „Profesjonalne
projektowania klimatyzacji komfortu i wentylacji mechanicznej w obiektach
wielofunkcyjnych ”.

  

  

Szczegółowy program szkolenia:

    
    -  parametry pracy instalacji (głębokiego schładzania, typowej, chłodzenie
„wysokotemperaturowe”),   
    -  kryteria doboru rurarzu,  
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    -  regulacja komfortu i równoważenie instalacji (instalacje I - szej, II - giej i III-generacji),  
    -  dodatkowe wyposażenie instalacji dla umożliwienia rozruchu i odbioru,  
    -  dodatkowe wyposażenie ze względu na eksploatację,  
    -  przygotowanie czynnika pośredniczącego (medium),  
    -  izolacja cieplna i zimnochronna instalacji,  
    -  podstawowe źródła czynnika chłodzącego (wody lodowej).  

  

  

  

Tematyka serii szkoleń:

    
    -  komfort cieplny w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją,  
    -  bilans cieplny pomieszczeń klimatyzowanych dla lata,  
    -  dobór i rozmieszczenie nawiewników, zaworów nawiewnych oraz elementów
odprowadzenia powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją,   
    -  projektowanie i regulacja systemu przewodów wentylacji mechanicznej wraz z
wyposażeniem,   
    -  projektowanie i dobór klimatyzatorów i systemów zmienno-przepływowych z
uwzględnieniem teoretycznego i rzeczywistego współczynnika jednoczesności,   
    -  projektowanie i dobór klimakonwektorów wentylatorowych (fancoili) z uwzględnieniem
teoretycznego i rzeczywistego współczynnika jednoczesności,   
    -  projektowanie instalacji wody lodowej w zakresie hydrauliki,  
    -  programy i inne narzędzia do wspomagania projektowania instalacji klimatyzacji - szybkie
i skuteczne wykorzystanie ich możliwości,   
    -  źródła chłodu - parametry pracy i wymagania  

  

  

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Grzegorz Ojczyk projektant, inspektor nadzoru lub kierownik
budowy wielu prestiżowych inwestycji takich jak: Porta Balice Cargo, GTC w Warszawie, Plaza
CENTERS, Golden Tower, Hotelu Leader, Galeria Kazimierz, Centrum Jana Pawła II-go w
Krakowie „Nie lękajcie się”, Unity Centre przy Rondzie Mogilskim („Szkieletor”).
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Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejsze potwierdzenie
obecności drogą mailową na adres michal.wszolek@csz.pl  lub telefonicznie +48 500 095
049, 12 289 04 05.

  

  

Cena kursu: 120,00 zł

  

Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o.
Nr konta: 84 1750 0012 0000 0000 3995 4637

  

  

Dyrektor Centrum Szkolenia Zawodowego
Michał Wszołek
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